
 

 

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  307 

din  30 septembrie 2021 
 

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 10/2021 referitoare 

la aprobarea locaţiei în Piaţa Victoriei f.n. pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană” 

 

 

Consiliul local al municipiului Târgu Mureş întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere:  

a) Referatul de aprobare nr. 53423/23.07.2021, iniţat de grupul de consilieri locali 

aparținând PNL, privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 10/2021 

referitoare la aprobarea locaţiei în Piaţa Victoriei f.n. pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană”; 

b) Amendamentele formulate în plenul Consiliului local municipal Târgu Mureş; 

c) Raportul Direcţiei Arhitect şef nr. 53.932/4375 din 27.07.2021; 

d) Raportul Serviciului Public Administraţia domeniului public nr. 54.824/6576 din 

30.07.2021; 

e) Raportul Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală 

nr. 55.366/2688 din 03.08.2021; 

f) Raportul Direcţiei economice nr. 53.581/3667 din 27.07.2021; 

g) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Târgu 

Mureş, 

În conformitate cu prevederile : 

 art. 25 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,  

 art. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

republicată,  

 art. 2 din Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public, 

 Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

 art.7, alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată;  

În temeiul prevederilor art. 129, alin (1), alin (2) lit. (b -(d, alin (4), alin (6), alin (7),  alin (14), art. 

196, art. 1 lit. „a“, şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ 

cu modificările şi completările ulterioare 

 

H o t ă r ă ş t e : 

 

Art. I. Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 

10/2021 referitoare la aprobarea locaţiei în Piaţa Victoriei f.n. pentru grupul statuar „Şcoala 

Ardeleană”, astfel:  

 

1. Art. 3 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 10/2021 se modifică şi va avea 

următorul conținut: 

„Art. 3.  Se aprobă strămutarea statuii bust „Nicolae Bălcescu” pe Bulevardul 

Cetății din municipiul Târgu Mureș, conform Anexei 1”.   

 



2. Art. 4 din Hotărârii Consiliului local municipal nr. 10/2021 se modifică şi va avea 

următorul conținut: 

„ Art. 4. Se aprobă termenul de finalizare a investiţiei pentru grupul statuar „Şcoala 

Ardeleană, la data de 31 martie 2022”. 

               3.  Se aprobă termenul de finalizare pentru strămutarea statuii bust „Nicolae Bălcescu”, la 

data de 31 august 2022.    

Art. II. Se aprobă alocarea fondurilor necesare privind întocmirea documentaţiei aferente 

pentru strămutarea statuii bust „Nicolae Bălcescu” pe Bulevardul Cetății din municipiul Târgu Mureș. 

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 

10/2021 rămân neschimbate. 

Art. IV. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

Executivul Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Arhitect Şef şi Serviciul Public Administraţia 

Domeniului Public. 

Art. V. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind 

contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş pentru 

exercitarea controlului de legalitate. 

Art. VI. Prezenta hotărâre se comunică : 

 Direcţiei Arhitect Şef 

 Serviciul Public Administraţia Domeniului Public. 

 

 

 

 
                                                                                                                       Președinte de ședință, 

                                                                                                                      Kelemen Attila-Márton 

 

                              Contrasemnează, 

  Secretarul  General al  Municipiului  Târgu Mureș, 

                           Bâta Anca Voichița      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 19  voturi  „pentru”, 1 vot “împotrivă” şi 1 vot “abţinere”)  

 


